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Sügis on käes!

Uudised
Linnavalitsus jätkab kohtumisi linnaelanikega!
Hea kesklinna elanik!

OLED OODATUD
KELLA-KUUE-TEELE
PÄRNU LINNAVALITSUSEGA
teisipäeval, 16. oktoobril kl 18.00
linnavolikogu saalis aadressil Nikolai 3.

Ko h t u m i s e n i !

2007. aasta teine lisaeelarve
Linnavalitsus esitas volikogule menetlemiseks teise
lisaeelarve 39,5 miljoni krooni ulatuses. Lisaeelarvega
alustatakse spordihalli projekteerimist, jätkub munitsipaalmajade ehitamine, milleks investeeritakse ligi 13
miljonit krooni. Kavas on eraldada 15 miljonit krooni
Tammiste hooldekodu uue hoone ehituse
lõpetamiseks. Samuti planeeritakse lisarahana 3,5
miljonit Eesti Vabariigi väljakuulutamise ausambale.
Teise lisaeelarve kinnitamisel suureneb linna 2007.
aasta eelarve üldmaht 799,1 miljoni kroonini.

Moodustati akadeemiline nõukoda
Linnavalitsus moodustas Pärnu akadeemilise nõukoja.
Nõukoda on linnavalitsuse nõuandev organ, mille
eesmärk on kaasata linna strateegiliste küsimuste
arutellu teaduse ja akadeemilise taustaga inimesed,
luua infovahetus kodanikeühenduste ja linnavalitsuse
vahel, anda soovitusi linna arenguks ning lahendust
nõudvates aktuaalsetes küsimustes. Akadeemilisse
nõukotta kuuluvad Tartu Ülikooli Pärnu kolledzhi
direktor Garri Raagma, turismiekspert ja kolledzhi turismimajanduse teadur Tiit Kask, ajaloolane ja linna
vapimärgi kavaler Olaf Esna, Muuseumi direktor Aldur
Vunk, Maavalitsuse arengu-ja planeeringuosakonna
juhataja Heiki Mägi, kolledzhi turismimajanduse dotsent Heli Tooman ning kolledzhi projektijuht,
Sihtasutuse Pärnumaa Turism juhatuse liige Ain
Hinsberg.

Pärnu edendab rahvusvahelist
konverentsiturismi
Tallinn, Tartu ja Pärnu linn osalevad mittetulundusühingu Eesti Konverentsibüroo loomises, et edendada rahvusvahelist konverentsiturismi Eestis. Linnad
allkirjastasid Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse,
hotellide ja restoranide liidu ning turismifirmade
liiduga koostööleppe Eesti Konverentsibüroo asutamiseks. Konverentsibüroo sihiks on tutvustada
Eestit kui rahvusvahelist konverentsisihtkohta ja tõsta
siin rahvusvaheliste konverentside arvu, vähendada
turunõudluse hooajalisust ja kasvatada väliskülastajate hulka. Büroo peaks andma oma tegevusega ka
tõuke uute, aasta ringi aktiivselt kasutatavate konverentsikeskuste tekkeks Eestis. Konverentsiturism on
hetkel üks kiiremini kasvavaid reisiliike maailmas.
Foto: Indrek Aija

Linnarahvas hindas
püramiidküsitluses
2007. aasta parimaks
teenindusettevõtteks
Ülikooli Apteegi
Loe lk 3

Foto Urmas Luik
TERE, SÜGIS! Lapsed on alati rõõmsad, ka siis, kui kirevast suvest saab veel kirevam sügis.

S

eegi kord
saabus ta kindlalt, kuid enam
mitte hiilimisi.
Esmakordselt tähistas
Pärnu linnarahvas
sügise saabumist ühiselt, noored ja vanad
käsikäes.
Uue aastaaja saabu-

mine kogupereüritusega Kuldne
Pärnu, mis Rüütli platsile väga palju rahvast
kokku tõi, annab julguse loota, et sügiskuud suvepealinnas
tulevad samasugused
meeleolukad kui suvi
oli. Kõik on meie endi

Abilinnapea Olav Avarsalu
selgitab, miks on Vaasa park
uuele liuväljale parim
lahendus
Loe lk 5

kätes ja väljendub
meie endi tahtmises.
Mõningast suvesooja
õhku võib siin-seal
veel ninna karata.
Siiski on sügis nüüd
oma õigustesse
astunud.
Linnavalitsus alustab
kolletunud lehtede

1. oktoobril Pärnus
algava ettevõtlusnädala
märksõnaks on
koostöö
Loe lk 7

langedes sügisprojektidega. Enam ei piirduta pelgalt suvepealinnaks olemisega.
Pärnu ei ole tühi
sügisel, talvel ega
kevadel. Kauneid
sügishetki kõigile pärnakatele ja külalistele!
Teie Linnavalitsus
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Linn premeeris edukaid üliõpilasi

Linnavalitsus tunnustas üliõpilasi, määrates stipendiumid neile
tudengitele, kes on edukad õppetöös ja kelle
uurimis/teadustöö on olulise tähtsusega Pärnu linnale. Samuti
tunnustab linn välisriikides õppivaid tudengeid. Sel aastal kolmandat korda määratud õpilaspreemiaid oli kokku
59 000 krooni eest.

Muusika aastapreemia Pärnu
Linnaorkestrile

Linna 2007. aasta muusika aastapreemiaga tunnustati Pärnu
Linnaorkestrit. Orkester on korraldanud kõrgetasemelisi
kontserte ning esindanud Pärnut nii Eestis kui muusikafestivalidel välisriikides ning toetanud noori tippinterpreete.
Orkestri solistina astus üles aprillikuus maailmamainega viiuldaja Sarah Chang. Linn premeeris Pärnu Linnaorkestrit 30 000
kroonise preemiaga.

Haapsalu maantee 25 kinnistu
enampakkumisele

Linnavalitsus tegi majandusosakonnale ülesandeks võõrandada avalikul kirjalikul enampakkumisel kinnistu Haapsalu mnt
25, sihtotstarbega väikeelamumaa, pindalaga 1147 m2.
Enampakkumise alghind on 990 0000 krooni.
Haapsalu 25 kinnistu ümbruskonna infrastruktuur on välja arendatud. Juurdepääsuteed on valdavalt heas seisukorras ja asfalteeritud. Lähim eestikeelne kool paikneb ligi 3 kilomeetri kaugusel, lasteaed 2,3 kilomeetri kaugusel. Lähim toidupood asub
150 meetri ja bussipeatus samuti 150 meetri kaugusel.
Kinnistu on tasase reljeefiga, pikliku ristküliku kujuline,
piirnedes ühest otsast Haapsalu mnt ja teisest otsast Maarja
tänavaga ning külgedelt naaberkinnistutega, kus asuvad eramajad. Kinnistu on hoonestatud ja ümbritsetud puitaiaga. Seal
paiknevad ühekorruseline viilkatusega elamu ning kaks kuuri.
Ehitisregistri andmetel on elamu suletud netopind 80,7 m2, ehitisalune pind 97 m2 ja maht 233 m3. Hoone ehitusaasta kohta
andmed puuduvad, hinnanguliselt on see ehitatud eelmise
sajandi esimesel poolel.

Linnapea tegi ettepaneku
piirata ühepõhjaliste tankerite
liikumist

26.28. septembril toimus Pärnus kliima soojenemise,
inimeste kultuuritavade hoidmise ja arendamise ning
noorsoo aktiivsema ühiskondlikku ellu kaasamise
teemadel Läänemere Linnade Liidu 250 osavõtjaga konverents. Pärnu linnapea Mart Viisitamm tegi seal
ettepaneku algatada arutelu ja pöörduda üleskutsega
riikide seadusandjate ja valitsuste ning Euroopa Liidu
juhtorganite poole, et Läänemerel piirataks või
lõpetataks ühepõhjaliste tankerite liikumine. Läänemere
linnade liidu president, Taani väikelinna Koldingi linnapea
Per Bødker Andersen sõnas, et see on väga oluline ning
Läänemere linnade liidu liikmed jätkavad sel teemal
mõtete vahetust ning vajalikke tegevusi.
1991. aastal asutatud Läänemere Linnade Liit (UBC Union of the Baltic Cities) on rahvusvaheline organisatsioon, mis ühendab kümne Läänemere ääres asuva riigi
linnu. Ühenduse eesmärkideks on algatada ja tugevdada
koostööd ja infovahetust Läänemere regiooni linnade
vahel, seista kohalike ja regionaalsete omavalitsuste
ühiste huvide eest ning järgida säästlikku arengut
Läänemere regioonis. Pärnust sai UBC liige 1993. aastal.
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Ela või
ise
lehvib
rannas
Sügise algul, pühapäeval 23.
septembril heiskas linnapea
Mart Viisitamm randa Suvepealinna lipu asemele esimest
korda Pärnu tunnuslausega lipu
Ela või ise.
Rüütli platsil toimunud kogupereüritusel Kuldne Pärnu
anti Tallinnale tagasi pealinnatiitel. Koos pärnakatega tähistasid sügise tulekut Lenna
Vanilja Ninjast, superstaarid
Rivo, Anna-Liisa, Raimondo ja
Luisa, trikimees Jürgen Veber
ning parim Eesti noorteansambel Bedwetters.

Foto Asser Jaanimets

Teated
Ebaseadusliku juurdeehituse teostaja
sai hoiatuse

Linnavalitsus tegi AS-ile Pärna hoiatuse seoses Supeluse 22 asuva
hotellile Delfine tehtud omavolilise juurdeehitisega.
Supeluse tn 22 kinnistu omanikule, AS-le Pärna on linnavalitsuse
21. augusti 2006 korraldusega tehtud Ettekirjutus Supeluse 22
omavolilise ehitise likvideerimiseks, milles nõutakse ilma ehitusloata vana hoone kolmandale korrusele ehitatud juurdeehitise lammutamist.
Korralduses märgitakse, et selle täitmata jätmisel 10. detsembriks
2007 rakendab Pärnu Linnavalitsus AS Pärna suhtes sunniraha
summas 7 000 krooni asendustäitmise ja sunniraha seaduses sätestatud korras. Kui AS Pärna ei ole 10. jaanuariks 2008 ettekirjutust
täitnud, rakendab Pärnu Linnavalitsus AS Pärna suhtes sunniraha
summas 10 000 krooni asendustäitmise ja sunniraha seaduses
sätestatud korras. Kui AS Pärna ei ole 10. veebruariks 2008
ettekirjutust täitnud, rakendatakse asendustäitmist, s.o ettekirjutuses märgitud Supeluse 22 asuva hoone ebaseaduslik osa lammutatakse sundkorras. Asendustäitmise kulude eeldatav suurus on
433 650 krooni. Asendustäitmise tegelikud kulud nõutakse sisse
AS-lt Pärna. Asendustäitmise tegelikud kulud nõutakse sisse ka
siis, kui need ületavad eeldatavaid kulusid.

Linnaliinide sõidupiletihinnad ja
sõidusoodustused

Pärnu premeeris sõudjaid 200 000 krooniga

Foto Asser Jaanimets
Linnavalitsus premeeris 200 000 krooniga Jüri Jaansoni ja
Tõnu Endreksoni, kes saavutasid 1. septembril Münchenis
sõudmise maailmameistrivõistlustel paarisaeru kahepaadil
kolmanda koha.
Preemia andsid pärnakatest sõudjatele üle linnavolikogu
esimees Ahti Kõo ja linnapea Mart Viisitamm Linnakodaniku majas. Linnavalitsus tunnustas rahalise preemiaga ka
sõudjate treenereid Tatjana Jaansoni ja Mihkel Leppikut.

Mudaravila sai hoonestaja

Linnavolikogu määruse eelnõuga Linnaliinide sõidupileti hindade ja sõidusoodustuste kehtestamine
täpsustatakse tasuta sõidu õigust 4- ja enamalapselise pere liikmetele. Tehakse ettepanek teha soodustus nelja- ja enamalapselise
pere liikmetele ka juhul, kui laps pärast täisealiseks saamist jätkab
õppimist põhikoolis, gümnaasiumis või kutseõppeasutuses kuni
õppeasutuse lõpetamiseni. Paljulapseliste perede liikmetele (neli
ja enam last) on linna poolt ette nähtud tasuta bussisõit. Neid
peresid on ligi 120 ja lapsi 540 või rohkem. Kuna lapsed käivad
koolis, trennides ja ringides, siis on see paljulapselistele peredele
suur kokkuhoid. Tasuta sõidu õigus aga lõpeb kogu pere jaoks
kohe, kui üks laps saab 18-aastaseks.

Linn toetas Lääne-Eesti Päästekeskust
paakauto ostmisel

Väljaandja: Pärnu Linnavalitsus

Kirjastaja: VEEBIMEES OÜ

Uus tn 4, Pärnu, 80098,

Ajaleht ilmub üks kord kuus.

Telefon 443 1405

Järgmine PÄRNU: oktoobri lõpus

Toimetaja Asser Jaanimets
Kojukande probleemide korral helistage 5213 651 või kirjutage
ajaleht@veebimees.ee
Selle ajalehe valmistamine maksis 1 kroon ja 37 senti.

Pärnu linnavalitsus eraldas Lääne-Eesti Päästekeskusele 398 000
krooni, et saaks Pärnusse 10 000 liitrit vett mahutava paakauto
osta. 350 000 kilomeetrit läbi sõitnud paakauto muretseti
Soomest. Auto hind on 467 000 krooni.

Linn uuendab piiritähised

Linnavalitsus kavatseb linna sissesõitudel asuvad piiritähised purjekujulistega välja vahetada. Selleks eraldati üle tee ulatuvate piiritähiste kavandamiseks 73 160 krooni. Tähised on plaanis püsti
panna järgmisel suvel.

Linnavalitsus kinnitas Ranna puiestee 1 asuva mudaravila kinnistu arendajaks OÜ Alvarelli Invest. Avalikul enampakkumisel
osalenud Alavrell Invest pakkus 50-aastase hoonestusõigusõiguse
eest 42,1 miljonit krooni. Alghind oli 40 miljonit krooni.
Linnavalitsus kavandab, et hoonestusõiguse omanik restaureeriks
kultuurimälestiseks tunnistatud vana mudaravila hiljemalt 2009.
aasta 1. maiks ja rajaks 2009. aasta lõpuks mudaravilale mere
poole juurdeehituse. Detailplaneeringu järgi võib kahekorruselise
juurdeehitise kõrguseks olla kuni 12 meetrit.
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Pärnu parimad teenindusettevõtted
selgunud  Ülikooli Apteek parim
Juba kümnendat korda viis
reklaamibüroo Pretty koos
Pärnu ettevõtjate ja linnavalitsusega läbi rahvaküsitluse, kus
selgitati välja Pärnu linna parimad
teenindusettevõtted.
Kohalike teenindussettevõtete
paremusjärjestuse aitasid valida linnaelanikud ja linna
külalised ajavahemikul 23.
augustist
2.
septembrini
toimunud kampaania ajal.
Püramiidküsitluse eestvedaja,
Pretty reklaamibüroo tegevjuhi
Ranno Künnapi sõnul oli ka sel
aastal osavõtt küsitlusest väga
suur. Kokku anti 2037 häält
132 erinevale ettevõttele.

Ülikooli Apteek  231 häälega,
Bravo Lounge  178 häälega ja
Lux ilusalong  154 häälega.

Eakate Avahoolduskeskuse põhimäärus.
Volikogu kinnitas Metsa tn 10 tegutsemist alustava Eakate
Avahoolduskeskuse põhimääruse. Avahoolduskeskus hakkab linna
eakatele osutama toimetulekut toetavaid sotsiaalteenuseid nagu sotsiaalnõustamine, koduhooldus, huvitegevus päevakeskuses, invaabivahendite laenutus jms.
Munitsipaalüldhariduskoolide teeninduspiirkondade kinnitamine.
Kõigi Pärnu munitsipaalüldhariduskoolide teeninduspiirkonnaks määrati
linna haldusterritoorium.
Linnarajatise tasuta kasutusse andmine otsustuskorras ja loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks.
Volikogu otsustas anda AS-le HK Hall tasuta kasutusse Pärnu Keskpargi
haljasala jääväljaku rajamiseks.
Hüvitise maksmine, kinnistu ostueesõigusega koormamine, vara tasuta
võõrandamine ja loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks.
Volikogu otsustas kavandatava Raba  Aia silla ehitamise võimaldamiseks nõustuda 13 miljoni kroonise hüvitise maksmisega OÜ-le
Rumer Arendus Lai tn 10 kinnistuosa eest ja kinnistuosa ostueesõigusega koormamisega OÜ Rumer Arendus kasuks. Ülejäänud kinnistuosa võõrandatakse Rumer Arendusele otsustuskorras tasuta.
Pärnumaa Omavalitsuste Liidu üldkoosolekult esindaja tagasikutsumine ja uue esindaja nimetamine.
Pärnu linna esindajaks Omavalitsuste Liidust tagasi astunud linnapea
Mart Viisitamme asemele valiti sinna abilinnapea Olav Avarsalu.
Maa munitsipaalomandisse taotlemine.
Otsustati taotleda riigilt Pärnu munitsipaalomandisse Annemõisa pargi,
Waldhofi pargi, Lastepargi ja Veteranide pargi maa-alad; samuti munitsipaalomandisse jäävate hoonete ja rajatiste alune ning neid teenindav
maa: Jõekääru tänava I lõik.
Volikogu tööst osavõtu eest tasu maksmine.
Suurendati volikogu liikmetele ja volikogu komisjonide liikmetele
volikogu istungitest, volikogu ja volikogu komisjonide koosolekutest
osavõtu eest makstava tasu suurust seniselt 50 kr/tund 100kr/tund. Tasu
määr 50 kr/tund kehtis alates 2005. aastast. Tasu suurust tõsteti, arvestades elukalliduse tõusu.

Foto Asser Jaanimets
Pärnu parima teenindusettevõtte 2007 konkurss lõppes: (vasakult) Ranno Künnap
reklaamibüroost Pretty, võitja - Ülikooli Apteegi juhataja Karin Alamaa-Aas ja
linnapea Mart Viisitamm.

Volikogu liikmete
vastuvõtuajad
Volikogu esimehe
Ahti Kõo vastuvõtuaeg
igal teisipäeval
kell 13.00-15.00
Volikogu liikmete vastuvõtud
Uus 4 jkell 16.00-18.00
Info ja registreerimine
444 8100

Foto Virgo Kruve

Pärnu Linnavolikogu
Uus tn 4, 80010 Pärnu

Linnavolikogu kantselei
Uus tn 4
Mall Aas kantselei juhataja
Telefon 444 8103
mall.aas@lv.parnu.ee

Linnavolikogu esindajate delegeerimine üldhariduskoolide
hoolekogudesse.
Rääma Põhikooli hoolekogus hakkab volikogu esindama Uno Mirme,
Raeküla Gümnaasiumi hoolekogus Meeme Veisson ja Kuninga Tänava
Põhikooli hoolekogus Väino Hallikmägi.

Eesti Linnade Liidu üldkoosolekult esindaja tagasikutsumine ja uue
esindaja nimetamine.
Pärnu Linnavolikogu esindajaks Eesti Linnade Liidu üldkoosolekul valiti
Jüri Kukk.

Seoses linnavalitsuse kolimisega Uus 4 raehoonest aadressile Suur-Sepa 16 asusid linnavalitsuse endistesse
ruumidesse Linnavolikogu kantselei ja Pärnu Koolide
Sihtasutus. Nikolai 3 volikogu kantselei endisi ruume kasutab
nüüd Pärnu Filharmoonia.

Ahti Kõo volikogu esimees
Telefon 444 8102
ahti.koo@lv.parnu.ee

Volikogu otsustas

Linnavolikogu esindajate delegeerimine huvikoolide
hoolekogudesse.
Linnavolikogu esindajaks Pärnu Muusikakooli hoolekogus valiti Juhan
Pihelbu.

On meeldiv tõdeda, et meie
linna teenindusettevõtteid iseloomustati sõnadega superteenindus, asjatundlikud teenindajad, ilusad inimesed, head
tooted, hea atmosfäär jne.
Arvan, et sellised tunnustavad
hinnangud Pärnu teeninduse
kohta motiveerivad ka edaspidi
ettevõtjaid investeerima oma
firma arengusse, et pakkuda
meile kõigile tulevikus veel
paremaid emotsioone, märkis
Künnap.
Laupäeval, 29. septembril kuulutati pidulikult hotelli Strand
ööklubis Str& 2007. aasta
Pärnu parimateks teenindusettevõteteks:
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Siiri Saar - õigusnõunik
Telefon 444 8104
siiri.saar@lv.parnu.ee
Annely Erm - nõunik
Telefon 444 8105
annely.erm@lv.parnu.ee
Katrin Sibul - sekretär
Telefon 444 8100
katrin.sibul@lv.parnu.ee

2. okt Jaanus Ots,
Keskfraktsiooni esimees
3. okt Valter Parve,
haridus- ja kultuurikomisjoni
aseesimees
kell15.00-18.00 Eino-Jüri
Laarmann,
planeeringukomisjoni liige
4. okt Jüri Lebedev
Reformierakonna fraktsiooni
aseesimees, haridus- ja
kultuurikomisjoni esimees
8. okt Cardo Remmel,
majanduskomisjoni liige
9. okt Asso Kommer,
sotsiaalkomisjoni esimees
10. okt Meeme Veisso,
noortekogukomisjoni esimees
10. okt Maret Põlluste
haridus- ja kultuurikomisjoni
liige (ei kuulu volikogusse)
16. okt Väino Hallikmägi
majanduskomisjoni esimees

16. okt Hillar Talvik,
Keskfraktsiooni aseesimees,
majanduskomisjoni aseesimees
17. okt Priit Ruut,
sotsiaalkomisjoni liige (ei
kuulu volikogusse)
22. okt Juhan Pihelbu,
revisjonikomisjoni liige
23. okt Uno Mirme,
volikogu aseesimees
30. okt Ivo Kuusk,
volikogu liige

Pärnu Koolide Sihtasutus
Uus 4, 80010 Pärnu
Üldtelefon 444 8020
Fax 444 8030
e-post: info@pks.ee
Margus Tammekivi - juhatuse
esimees
Telefon 444 8020;
margus.tammekivi@pks.ee
Õie Lõmps - juhatuse liige
Telefon 444 8023,
oie.lomps@pks.ee
Urve Soe - juhatuse liige
Telefon 444 8022,
urve.soe@pks.ee
Margit Sipelgas pearaamatupidaja

Telefon 444 8029,
margit.sipelgas@pks.ee
Nadezhda Ennok raamatupidaja
Telefon 444 8028,
nadezda.ennok@pks.ee
Marika Luik - sekretär
Telefon 444 8020,
marika.luik@pks.ee

Pärnu Filharmoonia
Nikolai 3,
80010 Pärnu
Kaija Pruel direktor, 44 26781
kaija.pruel@
parnufilharmoonia.ee
Helen Erastus produtsent, 44 26780
helen.erastus@
parnufilharmoonia.ee
Ülle Jantson reklaamitoimetaja, 4426782
ylle.jantson@
parnufilharmoonia.ee
Aare Tammesalu produtsent, aare@
tammesalu.com

Tähelepanu!
1. jaanuarist 2008 veevarustuse ja heitvee ärajuhtimisel
uus hind
Müüdava joogivee 1 m3 hinnaks ilma käibemaksuta
alates 1. jaanuarist 2008.a
on 8,05 krooni (kuni
01.01.2007 a 7.28 kr) ning
heitvee vastuvõtmise ja
puhastamise hinnaks ilma
käibemaksuta alates 1. jaanuarist 2008. a on 14,32
krooni (kuni 01.01.2007 a
12,97 kr). Hind tõuseb seoses
elektrienergia hinna kallinemisega, materjalide ja
hoolduskulude kasvuga,
keskkonnatasude muutusest
tuleneva kulude tõusuga,
põhivara kulumi kasvuga ja
töötasude kulude kasvuga.
Vee- ja kanalisatsiooniteenuste hind keskmisele
leibkonnale Pärnus
moodustab taotletavate hindade korral 1,7% leibkonna
sissetulekust. See näitaja on
allpool heade Euroopa
tavadega (5%) piiritletud
taset.
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Tervisliku koolikeskkonna
kujundamine Pärnu koolides
Projekt
Linnavalitsus eraldas 13 000 krooni mittetulundusühingule
Avatud värav ennetusprojekti Tervisliku koolikeskkonna
kujundamine Pärnu koolides toetuseks.
Projekti eesmärgiks on tervislikuma koolikeskkonna kujundamine ning seeläbi tervist kahjustava käitumise
vastase võitluse käivitamine
koolides. Viiakse läbi koolituspäevad pedagoogidele ja
teistele haridustöötajatele.
Koolituspäevadel analüüsitakse koolinoorte sõltuvusprobleeme, räägitakse uutest
uimastitrendidest koolinoorte
seas, tutvustatakse ka uut
pilootuuringut. Samuti on
arutluse all tervisliku koolikeskkonna temaatika
kuidas kujundada seda oma
koolis; kuidas luua alused tervise edendamiseks; kuidas
planeerida ning läbi viia
riskitegureid ennetavaid tegevusi ning tervist propageerivaid
tegevusi. Projekti tulemusena võiks iga Pärnu kool luua oma
tervisenõukogu, et seeläbi koordineerida tervislikku käitumist.
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Rahvakillud ajavad Eesti asja

Astrid Hindriks
MTÜ Kodanikujulgus

Eestis on kodanikeühendused
saanud kindla koha ühiskonna
arengus. Toimib koostöö võrgustikes, side on kohalike
omavalitsustega ja koos mõjutatakse Eesti poliitikuid.
Samas on muukeelsete seas
avalikes huvides tegutsevaid
ühendusi vähe. Põhiliselt on
tegemist kultuuriseltsidega ja
rahvakillud ei tee omavahel
koostööd.
Pärnus asutasid rahvakillud
katusorganisatsiooni Raduga,
kes võttis enda kanda ülesande
tugevdada omavahelisi sidemeid ühise ürituse kaudu.
Alates 2005. aastast tähistatakse Eestis rahvusvähemuste päeva. Pärnumaal kogunesid rahvakildude esindajad
Raeküla Vanakooli Keskuses
esmakordselt oma päeva tähistama 22. septembril.
Tähtpäev koosnes kolmest
osast  konverents koos väikese näitusega ühenduste
tegemistest, kontsert ja rahvusköökide tutvustamine.
Tähtsaim osa konverentsipäevast oli pandud rahvakildude
koostöö vajaduse rõhutamisele.
Lõimumise teemat arendasid
abilinnapea Jane Mets, Epp
Klooster
maavalitsusest,
Eduard Odinets (Rahvastikuministri Büroo juhataja) ja
Mart Soonik (Mitte-eestlaste
Integratsiooni
Sihtasutuse

Foto Robert Sosaar
22. septembril kogunesid Pärnumaa rahvakildude esindajad Raeküla Vanakooli
Keskuses esimest korda oma päeva tähistama.
kommunikatsioonijuht). Kõik
ettekandjad rõhusid koostöö
vajadusele omavahel. Koostöö
erinevate tasandite otsustajatega põhinebki oskuses omavahel probleeme sõnastada ja
need siis otsustajateni tuua.
Kui ajas tagasi vaadata, siis
algas lõimumine erinevate rahvakildude naiste koostööst
seltsingus MinLadyClub. Koos
käidi Toompeal, rahvastikuministriga kohtumas, Rootsi
saatkonnas.
Mõttetalgutel

vaagiti, kas Eesti peaks astuma
Euroopa Liitu. Klubi hing ja
süda on olnud Galina Ivanova,
kes ühena esimestest pälvis
Aasta Vabatahtlik tänumärgi,
mille andis president isiklikult
2005. aastal.
Kuidas edasi minna?
Lõimumine tähendab ühiste
probleemide lahendamist ühiskonnas. Ka koostööd tuleb
õppida. Praegu ollakse selle tee
alguses. Järgmise aasta sep-

tembris on jälle rahvusvähemuste päev. Siis saab tõdeda,
kas sõnad koostöövalmidusest
erinevate tasandite otsustajatega kehtivad või ei. Teisisõnu 
kas otsustajad on valmis arutama ühise laua taga rahvakildude esindajatega meid kõiki
puudutavaid küsimusi.
Esimest rahvusvähemuste päeva Pärnumaal toetasid rahaliselt Mitte-eestlaste Integratsiooni Sihtasutus, Pärnu Maavalitsus ja Pärnu Linnavalitsus.

Kes oli Georg Ots?
Tõsielufaktidel põhinev filmilugu kõneleb Eesti nimekaima
laulja saatusest, tema kunstniku- ja eraelust. Aeg oli selline, et isegi erakordse andega
ei jõudnud ta kunagi maailma
suurtele ooperilavadele. Lisaks
Eestile tundis ja armastas teda
vaid Nõukogude Liidu ja
Soome publik. Otsa hääle kordumatut kõla mäletatakse aga
tänini.
Film räägib kunstniku saatusest, mida vormisid keerulised
ja muutlikud aastad ning kolm
abielu. See on väga isiklik lugu
armastusest, intriigidest ja
perekonnast.
Kõik näis lõpuks olevat parimas korras, kui tuli raske haigus. Arstid ei varjanud Georgi
diagnoosi. Parandamatult haigena hakkas ta realiseerima üht
oma eluaegset teatriunistust 
lavastada Mozarti ooper Don
Giovanni. Loo nimiosas oli ta
palju kordi esinenud nii
teatrilaval kui ka elus. Sel
viimasel korral ei olnud enam
pääsu Kivist Külalise külmast
haardest.
Georgi toovad vaatajateni
Peeter Simm, Aleksandr
Borodjanski, Mati Põldre,
Rein Kotov, Kalju Kivi, Eugen
Tamberg, Mare Raidma, Juri
Potejenko, Seppo Vanhatalo,

Film linastub
kinos Mai alates
5. oktoobrist.
Kes ei malda
esimeste kaadriteni
oodata, võib
lisa lugeda internetist:
www.georgfilm.com.
Põnevat filmielamust!

Liina
Trishkina,
Märten
Kross, Ivo
Felt, Ilkka
Matila ja
Sergey
Zernov.
Osades
mängivad
praegu
sama
palavalt
armastatud
Eesti
näitlejad
Marko
Matvere,
Elle Kull,
Tõnu Kark
ja Mirtel
Pohla.
Lisaks teevad oma
etteaste
tuntud
teiste
elukutsete
ja/või
riikide
esindajad
Karin
Touart,
Anastasia
Makejeva
ja Renars
Kaupers.

LIUVÄLI
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Vaasa park on parim koht uuele jääväljakule
Olav Avarsalu
abilinnapea
Pärnus pole talvel piisavalt
vaba aja veetmise kohti.
Korraliku uisuplatsi vajadusest
on räägitud juba kaua aega,
linna arengukavas on see olnud
aastast 2004. Talviti külma
ilma ajal töötav Lastestaadioni
liuväli on puupüsti täis.
Järelikult soovivad linnas
elavad inimesed uisutada.
Paraku tuleb neil ainsat platsi
jagada erinevate huvigruppidega väikelastest hokimängijateni. Seetõttu on uisklejad
selgelt ruumikitsikuses ja paljudel kahjuks jääbki uisutamiskirg rahuldamata.
Jääväli peab olema kättesaadav
Septembrikuus otsustas volikogu rajada linna teise uisutamisplatsi. Erinevalt Lastestaadionist peab see võimaldama uisutada ka sulailmade
korral. Seepärast on uue liuvälja rajamise üheks tingimuseks
tehisjää, mis pikendab tunduvalt kasutusperioodi, novembrist märtsi lõpuni.
Kättesaadavuse tagamise teine
tingimus on asukoht.
Uisutamiseks sobiv koht peaks
asuma kesklinnas, olema kergesti nähtav ja ligipääsetav;
soovitavalt kultuuriasutuste,
söögikohtade ning kaubanduse
vahetus läheduses.
Otsiti alternatiive
Vaasa park ei olnud esimene
ega ainus pakutud variant.
Kõikide teiste lahendite puhul
oli puudusi rohkem. Vallikääru
vabaõhulava asemele liuvälja
rajamine on hetkel teostamatu,
sest linn saab Vallikääru
täielikult korrastada alles 2010.
aasta hansapäevadeks. See aga
ei välista täielikult võimalust
rajada jääväli sinna tulevikus.
Ühe variandina kaalumise all
olnud Steineri aed on liiga
väike ja sinna pääseb halvasti
ligi. Samuti takistavad seal liuvälja rajamist muinsuskaitselised piirangud ja platsil kasvavad suured puud. Volikogu
ees, aadressil Nikolai 3, asuv
parkla on väike ja tekitab
hiljem parkimisprobleeme.
Munamäe suvine uisupark
nõuaks iga-aastast rularajatiste
teisaldamist ja hoiustamist. See
on samuti kaitsealune park,
mistõttu muruala vähendamine
ei ole seal mõeldav. Lisaks jällegi mured parkimisega.
Kaaluti ka Lastestaadioni arendamist. See ei oleks lahendanud eespool nimetatud ülerahvastatuse probleemi.
Talvel liuväli, suvel
purskkaev
Uuest keskväljakust kujundatakse üks Pärnu visiitkaarte.
Täna on Vaasa park kasutamata, vaba linnaruum. Suvel ei
näe seal peale lipu midagi ega
kedagi. Talvel lisandub vaid
mõneks ajaks ehitud jõulupuu.
Linna keskne esindusväljak
võiks olla ligitõmbav.

Planeeritud
liuväli
kaunistatakse
talvel
silmapaitavaks. Suvel haarab kaasa
purskkaevu vee-, muusika- ja
valgusemäng.
Uisuplats ise tuleb mõõtmetelt
pea sama suur kui mõne
Euroopa
pealinna
oma.
Korraga mahub jääle kuni 100
inimest. Uisutada võib kuni
kaheksa plusskraadi juures.
Lipuväljaku-poolsesse külge
tuleb teenindusosa  piletimüük, kohvik, uisulaenutus ja
hoiukapid. Sinna saab vajadusel jätta oma koti, jalanõud
ja muu jääl tüliks oleva kraami.
Veel võib uisutamas käies
kasutada nn Siinmaa tualetti
(silla otsa juures), kus on isegi
pesemisvõimalus. Tehniliselt
suudetakse muusika suunata
platsile nii, et ümbritsevate
elumajadeni kostab vaid mööduvate autode sumin.
Libamured
Ajakirjanduses levivad kulutulena väärarusaamad, et keskparki rajatav jääväljak on
autosaaste, müra ja liikluse
tõttu ohtlik. Tegelikud mõõtmised näitasid kahte miinust.
Esiteks, suvel on pargis suur
tolm, mille tingib tänavate
heakorra tase, mitte autod.
Tolmupilv pole inimesele nii
ohtlik, et seal viibida ei võiks.
Talvel see probleem puudub.
Teiseks, müra ei ületanud
lubatut ka suvisel tipphooajal.
Vaid pargist aeg-ajalt mööduvad mootorratturid põhjustavad pettekujutelma inimese
tervist kahjustavast lärmist.
Talvel jääb see samuti ära.
Mis puudutab liikluse ohtlikkust, siis maanteeameti
teostatud uuringud näitasid, et
Vaasa pargi ümber olevad
ülekäigurajad ei kuulu linna
ohtlikumate hulka.
Enamkasutatavad kohad on
fooriga juba reguleeritud.
Eraldi on rakendatud jalakäijate tsükkel. Eksperdid on andnud soovitused, kuidas muuta
Akadeemia tänava ülekäigurada märgatavalt jalakäijasõbralikumaks. Tee ületamise vahemaa tehakse lühemaks, valgustusega parandatakse nähtavust
ja vajadusel vähendatakse
piirkiirust. Mõne aasta pärast
muutub seoses kolmanda silla
rajamisega ka liuvälja liiklus:
kui täna on asukoht liikluse
osas hea, siis tulevikus muutub
see veelgi paremaks.
Meelispaik rannapromenaadi kõrvale
Paljud seadsid kunagi kahtluse
alla Pärnu rannapromenaadi
ehitamise. Praeguseks on sellest kujunenud üks lemmikpaiku turistidele suvel ja jalutuspaiku linnaelanikele endile
ka teistel aastaaegadel. Juba
käib arutelu rahvusvaheliselt
tunnustatud ja auhindu pälvinud promenaadi pikendamiseks Raekülani.
Pärnu kesklinn on suurte muutuste ja arengute tuules.
Valmimas on äripiirkond, uue
sillaga kaasneb kardinaalne

taar!
Kommen

25. septembri Pärnu
Postimehes kirjutab
ajakirjanik Kalev Vilgats:
 Abilinnapea Olav
Avarsalu valetas volikogus häbematult, kui
rääkis avalikust huvist
liuvälja rajamiseks
kesklinna parki. Seda
huvi pole keegi mõõtnud
ega inimeste ja
asjatundjate käest küsinud.

VÕIMALIK VARIANT: See pilt on tehtud küll Vancouveri linnas Kanadas, kuid miks
meie kodulinnas ei võiks midagi sama ilusat olla?
liikluskorralduse muudatus
linna südames ja vana silla
ümbruses. Uue city rajamisega
saab kesklinn uhke jalakäijate
tänava. Suvel Vaasa parki ehtiv

veemäng ja talvine liuväli
hakkavad seda kõike edukalt
täiendama. Peale silmailu
pakub see veel suurepärast lõõgastumisvõimalust.

Liuväli Tallinna
kesklinnas

Liuväli Berliinis

Uisuplats avatakse loodetavasti
juba jõulukuu esimestel päevadel.
Kohtumiseni Vaasa pargi
jääväljakul!
Fred Randver,

Tallinna Harju
tänava uisuväljaku eestvedaja:
Detsembrist märtsikuuni külastas
Harju tänava jäävälja ligi 30 000
külastajat, kellest enamus olid koolilapsed. Talvehooajal on näiteks
Helsingi linna piirkonnas ligi 50
väli-liuvälja, lisaks neile veel 30
jäähalli. Berliini liuväli, vaatamata
sellele, et asub hoonete ligidal, küll
kedagi ei sega.

Harry Seinberg, Gustav Adolfi
Gümnaasiumi kehalise kasvatuse
õpetaja, metoodik:
Minu arvates on see väga hea, et
Pärnu ehitab endale Vaasa parki
kunstjääga luivälja. Riiklikus
õppekavas on talvel kehalise kasvatuse tundidena ette nähtud kas
suu-satamine või uisutamine.
Analoogne liuväli Tallinna kesklinnas Harju tänaval leidis kasutamist
praktiliselt kõikide Tallinna kesklinna koolide poolt, ka äärelinnast
käisid õpilased Harju tänava jääväljal. Uisutamine on kasulik ja hea
vaheldus tubasele koolitegevusele
ja arvuti taga istumisele. Mis põhiline, lapsed ise olid väga rahul.
Täna on Harju tänava luivälja
asemel ilus haljasala; ma ei näe
probleemi, miks ei võiks ka tuleval
talvel haljasala luiväljakuks teha.
Tanel Tuhal, Pärnu linnaarhitekt

aastatel 1996-2000: Vaasa park on
kunstjäävälja rajamiseks hea asukoht. Linna südames asuv keskväljak saab uisuplatsi rajamisega
funktsiooni olla linnarahvale
rohkem kasulik, kui linna
keskmesse tuleb elu.

Olav
Avarsalu
kommentaar: Minu
vastus
volikogu
liikme küsimusele, kas on
olemas avalik huvi liuvälja
rajamiseks, oli järgmine:
Linna arengukavas on
uisuväljakute rajamine
Pärnusse, see näitab, et
avalik huvi uisuväljakute
lisamiseks Pärnusse on
olemas
Linna arengukava on
dokument, mis koostatakse linna ja riigi
erinevate institutsioonide,
kodanikuühenduste esindajate ja erinevate huvigruppide koostöös. Kui
ajakirjanik ei pea linna
arengukava avaliku huvi
väljendajaks, võiks ta
vähemalt usaldada oma
lehe korraldatud gallupit.
Pärnu Postimehe gallupis
Mida arvate Pärnu Endla
teatri ees asuvasse
Keskparki jääväljaku
rajamise plaanist? vastas
28 % toetavalt, 11%
pigem toetavalt - ehk
kokku 39% toetust. Lisaks
veel 30% vastanuist
pakkus, et jääväljak võiks
olla kusagil mujal, kuid
need vastused kokku kinnitavad, et rohkem kui 2/3
vastanuist toetavad liuvälja rajamist.
Järgmine küsitlus oli Kuhu
oleks mõistlik rajada Pärnu
uus liuväli? Selles toetas
13% küll Keskpargi asukohta, kuid samas vaid
24% vastasid, et piisab
Lastestaadioni laiendamisest või pole üldse uisuvälja vaja.
Siit võib järeldada kahte
asja. Esiteks, et uue liuvälja rajamiseks on olemas
avalik huvi kuni 76%.
Teiseks, niipalju kui on
asukoha variante, on ka
neil omad pooldajad ja
omad vastased. Loota, et
linnas leidub üks ning
kõigi soositud asukoht, on
liialt lihtsameelne. Seega
jääb asi tahes või tahtmata otsustajate õlule.
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Raeküla Raja ja Nõmme tänava
vahelise piirkonna elanikud
saavad liituda vee- ja
kanalisatsioonivõrguga
AS Pärnu Vesi poolt tellitud torutööd Raeküla Raja tn ja Nõmme
tn vahelisel projektialal on valmis. Kuigi kasutusluba objektile ei
ole veel väljastatud, on projektiga seotud osapooled kokku leppinud, et kõigil selle piirkonna kinnistuomanikel on võimalik
alates 24. septembrist liituda vee- ja kanalisatsioonivõrguga.
Kinnistusiseste ehitustöödega võivad alustada need, kel on olemas kõik vajalikud paberid  väikeehitise rajamiseks vajalik kirjalik nõusolek (ehitusluba), liitumisleping Pärnu Veega ning
kaevetööde teostamiseks kaeveluba. Tööde teostamisel tuleb
pöörata tähelepanu sellele, et kõiki torutöid peab mõõdistama litsentseeritud maamõõdufirma. Torude ühendamisel maakraani
või kontrolltoruga tuleb tagaada nende säilimine vastavalt liitumistingimustele.
Pärnus pakuvad maamõõduteenuseid näiteks OÜ Pärnu
Maamõõduteenistus (Rüütli 27), OÜ Georite (Uus 3),
Kinnisvaraekspert Pärnu (Kuninga 36) ja OÜ Maamõõdukeskus
(Lille 4).
Kinnistuomanikud, kellel on rajatud majaühendus(ed), saavad
pärast kirjaliku kokkuleppe sõlmimist ning veemõõtja paigaldamist Pärnu Vee poolt hakata vee- ja kanalisatsiooniteenust
kasutama. Kui kinnistuomanik esitab maamõõdufirma poolt
koostatud kinnistusiseste torustike teostusjoonise AS-le Pärnu
Vesi, siis vormistatakse kokkulepe ümber teenuslepinguks.
Kõigi liitumisega seoseose esile kerkivate küsimuste korral
palume pöörduda AS Pärnu Vesi arendusosakonna tehniku
Tarmo Martinsoni poole tel 445 5658, e-post tarmo@pvesi.ee
AS Pärnu Vesi

TURISM

Pärnumaa turismikatuse esimene
poolaasta

Pärnu suurim turismirikkus - Eesti ligitõmbavaim mererand.

Ain Hinsberg
SA Pärnumaa Turism
juhatuse liige
TÜ Pärnu Kolledzhi
turismiosakonna
projektijuht
Aprillis registreeritud Sihtasutuse Pärnumaa Turism esimese
poolaasta kokkuvõtet tahaks
alustada tagasivaatega Pärnu
maavalitsuse ja TÜ Pärnu
Kolledzhi poolt 5. aprillil korraldatud Pärnumaa esimesele
turismikonverentsile teemal
1989-2007-2027.

Korraldatud jäätmevedu - mis see
on?
Jäätmeseadus kohustab kohalikku omavalitsust korraldama jäätmevedu. Otsustatakse jäätmeveo piirkonnad, tüüptingimused ja
teenustasu piirmäärad. Konkursi tulemusel ei saa hinnad kallimaks kujuneda. Igas piirkonnas saab konkursi võitnud vedaja
kolmeks aastaks jäätmeveo ainuõiguse. Jäätmevaldaja loetakse
automaatselt korraldatud jäätmeveoga liitunuks elu- või tegevuskohajärgses jäätmeveo piirkonnas.
Möödunud aasta mais kuulutas Pärnu Linnavalitsus välja
konkursi korraldatud jäätmeveo ainuõiguse andmiseks Pärnu
linna veopiirkondades 2 ja 3 ehk Rääma ja Tammiste linnaosades
ning Raeküla ja Lodja piirkonnas. Paraku leidis osa jäätmevedajaid, et linna seatud tingimused neile ei sobi. Algatatud kohtuvaidlused lõppesid alles käesoleva aasta septembris linna
võiduga. Selline tulemus on jätkuvalt soodne eelkõige linnakodanikele
.
Nüüd on võimalik konkursiga edasi minna. Pakkumiste esitamise lõpptähtajani jääb veel üks kuu. Seejärel selgub soodsaima
pakkumise teinud jäätmevedaja ja võib hakata seadust rakendama. Linnavalitsus jagab kodanikele täpsemat teavet korraldatud jäätmeveo kohta järgmises ajalehes Pärnu ja teistes
kohalikes meediakanalites.
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Tagasivaade
Minevikuosa võeti konverentsil kokku nii, et Pärnumaa
on turismisihtkohana saavutanud palju, kuid mõnes mõttes
tähendab saavutatu ka mingi
etapi lõppu. Vaja on minna
uuele ringile, kuid juba
järgmisel tasemel  värskema
sisuga, selgema sõnumiga,
kõrgema kvaliteediga, targema
oskusteabega ja tihedama ning
mõtestatuma koostööga.
Tulevikutellimuses kõlas, et
Pärnumaa kui turismisihtkoht
peab võtma eesmärgiks päikeselise ja õnneliku atmosfääriga
koha maine ja sisu aasta ringi,
olles sihtkohana laienenud juba
Liivi lahe regiooni ja luues
uusi juurdepääsuteid nii raudtee, lennujaama kui ka reisisadama kaudu. Kõige selle juures mõistagi unustamata tootearenduse imperatiivi.
Kui Pärnumaa Omavalitsuste
Liit asutas koos Pärnu linnavalitsuse, Pärnu maavalitsuse ja TÜ Pärnu Kolledzhiga
sihtasutuse, mille eesmärgiks
võeti tutvustada Pärnut ja
Pärnu maakonda kui Läänemere regiooni tuntud ja tunnustatud, ühtlaselt ning terviklikult
arenenud puhke- ja turismiregiooni, siis esimesed kuud on
tõstatanud Pärnumaa (Pärnumaa nii siin kui edaspidi tähendab Pärnu linnast ja kogu
maakonnast koosnevat ter-

vikut, mitte ainult maakonda)
ühisturunduse kõrvale vähemalt samavõrra olulisena ka
ühise arendamise.
Mis tehtud?
Kuueliikmeline nõukogu (viimase seisuga Pärnumaa Omavalitsuste Liidu poolt Annely
Akkermann ja Kristiina Lepik,
Pärnu linnavalitsuse poolt Olav
Avarsalu ja Kaido Koppel,
Pärnu maavalitsuse poolt
Urmas Kase ning TÜ Pärnu
Kolledzhi poolt Heli Tooman)
on koos käinud viiel korral.
Sihtasutuse kontor asub TÜ
Pärnu Kolledzhis, kuid juba
tegeldakse ka mudaravila arengutega seotud võimalusega, nii
et uus kodu on 2009. aastal
juba
mudaravila
külastuskeskuse ja kuurordiekspositsiooni tiivas. Virtuaalne
kodu
seati
sisse
nii
www.parnumaa.ee
kui
www.pol.parnumaa.ee saitidel ning peagi on tulemas
www.visitparnu.com.
Peale kodu on sihtasutus kohe
saamas ka oma näo ehk logo.
Sisulise poole pealt on põhilise
töö seni ära teinud juhatuse liige Ain Hinsberg ja projektijuht
Piia Eller. Neile on abiks olnud
Liisa Paasik MTÜ-st Pärnu
Konverentsibüroo ja Tiit Kask
TÜ Pärnu Kolledzhist. See tiim
on teinud suve jooksul tiiru
peale kogu Pärnumaale.
Turunduse poolelt on seni
suurimad ettevõtmised olnud
turistidele tasuta jagamiseks
mõeldud Pärnumaa turismikaardi (1 : 375 000) koostamine ja trükkimine, millele on
peagi tulemas sama kaardi
täiendatud PDF-dokumendi
versioon. Seda saaks allalaadimiseks ja printimiseks üles
riputada nii sihtkoha turismiportaalidesse kui ka kõigi seda
soovivate turismiasjaliste kodulehekülgedele. Ja et maakonnale üks korralik turismikaardiring enne uut messihoo-

aega peale saaks, on enne aastavahetust tulemas juba mainitud mõõdus kaardid ka iga
Päikeseringi kohta eraldi.
Trükiste teemat lõpetades
märgime ka ESPA (European
Spas Association) ja UBC
(Union of the Baltic Cities)
konverentsidel
jagamiseks
koostatud ja trükitud 2008.
aastal tähistatavat kuurordi
juubeliaastat tutvustavat flaierit ning Pärnu tänavust
imagotrükise kordustrükki.
Uute trükistena on praegu töös
järgmise aasta Pärnumaa
imagotrükis ja turismiteenuste
kataloog, mille järel ootab
järge juba kuurordi juubeliaasta trükis.
Muud mainimisväärsed turundustegevused
on
olnud
Pärnumaa turismikäsitluste
avaldamine ajakirjas Reisimaailm igas kuus ja telesaade
Puhka Eestis, mis tutvustas
juunis ja juulis siseturistidele
Pärnumaad
Päikeseringide
põhise
turismisihtkohana.
Teleteema jätkuks on jõutud
jalg saada ka Soome TV stuudioukse vahele ja tutvustatud
Pärnut ja Pärnumaad (seekord
rõhuga Kihnul) Kotisatama
saates.
Kindlasti väärib turundusvaldkonnas eraldi äramärkimist
koostöö MTÜ-ga Pärnu Konverentsibüroo. See ühine töö
väljendub vahemikku mai-detsember mahtuvas kümnekonnas ühistegevuses, millest
mahukaim ja kohalikule turismiasjalisele nähtavaim on Pärnumaa virtuaaltuuri arendamine üle kogu Pärnumaa novembri lõpuks.
Kohe hakkavad aga toimuma
ka madalhooaja turundustegevused nii siseturul kui ka Lätis
ja Soomes.
Audit ja koolitus
Arendustegevuste suurim ja
mahukaim töö on seni olnud
Pärnumaa kui turismisihtkoha
auditi tegemine, selgitamaks

Foto Virgo Kruve

turismiasjaolude tegelikku seisu, millest lähtuvalt toimub
oktoobrist aastavahetuseni rida
koolitusüritusi nii ettevõtjatele
kui avaliku ja kolmanda sektori
turismiasjalistele. Ka nende
koolituste kohad jaotuvad ühtlaselt üle kõigi Pärnumaa
Päikeseringide.
Auditijärgne ja sellele otseselt
põhinev järgmine mahukam
arendustegevuse etapp, mis
ilmselt kestab oktoobrist aasta
lõpuni, on konkreetsete arendustegevuste
teostamiseks
vajalike projektide koostamine.
Koostöövaldkonnas juba mainisin eespool nõukogu. Selle
kõrval toimuvad sügisel üle
kogu maakonna väljasõidukoosolekud, kus osaleb sihtasutuse
tegevpersonal.
Peagi tutvustatakse auditi tulemusi. Plaanis on olla pidevas
töises kontaktis Pärnumaa
omavalitsustega, korraldades
veel selle aasta sees igal Päikeseringil vähemalt ühe just
omavalitsustele mõeldud oskusteabeürituse. S i h t a s u t u s
osaleb ka kuurordi juubeliaasta
ettevalmistuses.
Kogukonnaga suhtlemine toimub ka edaspidi nii siin kui
Pärnu Postimehes. 27. septembril peetud ülemaailmse turismipäeva puhul kuulutati ühena kogukonna kaasamise sammudest Pärnumaal turismi õpetatavates koolides välja kirjandivõistlus Mina, Pärnumaa ja turism, mis järgmine kord laieneb
juba kõikidele koolidele.
Sihtasutuse koostööl on juba
ka maakonnapiiriülene mõõde,
seda nii Lääne-Eesti regiooni,
Liivi lahe ehk Livonia Maritima ja Läänemere kuurortlinnade suunas.
Koostatud on ka järgmise aasta
tegevuskava koos eelarvega.
Järgmine kord anname sihtasutuse tööst aru juba aasta lõpus!
Vahepeal lubame käsitleda igal
võimalusel linnale ja maakonnale olulisi turismiteemasid.
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NÄITUSED
Linnagaleriis
kuni 6.10 Erki Meister Alasti tunded
alates 9.10 "Pärnu Eesti maalikunstis"
Kunstnike Majas
kuni 13.10 Mila Balti maalid
alates 16.10 Pärnu Postimehe fotonäitus
"Pärnumaa foto 2007"
Uue Kunsti Muuseumis
kuni 9.10 Mara Koppeli isikunäitus
Nooruse Majas
Bruno Sõmeri maalid KOKTEIL VAESTE-PATUSTE ALEVIS
Teatrigaleriis
kuni 10.10 Marko Mäetamme maalid ja graafika. PEREKOND
Ammende Villas
kuni 14.10 Anna Litvinova-Merilo Maroko-teemaliste
maalide ja joonistuste näitus-müük
Pärnu Muuseumis
kuni 24.10 RAUA LUGU II

Kuhu minna
Mai kinos kuni 4.10 kell 18.15
EDITH PIAF  ELUSSE ARMUNUD
(Prantsusmaa 2007)
Rezhissöör: Olivier Dahan
Bellevillei agulitänavatelt New Yorgi kuulsaimatesse kontserdisaalidesse kulgenud Edith Piafi
elu iseloomustas võitlus, olgu siis laulmise, ellujäämise, armastuse või õnne eest. Sündinud äärmises vaesuses, ümbritsetud tänavaartistidest ja
prostituutidest, sai Piafist tänu oma maagilisele
häälele staar siin- ja sealpool Atlandi ookeani.
Reedel, 19. oktoobril kell 19 Ammende
Villas MEHED MUUSIKAS.
Chalice ja Jürmo Eespere
Uus kontserdisari Ammende Villas algab
Chalice ja Jürmo Eesperega. Poeetilist ja
muusikalist põnevust jätkub küllaga.
Sisukad sõnumid, taustaks tõeliselt hea
muusika. Elamus garanteeritud!
Laupäeval, 20. oktoobril kell 19 Pärnu kontserdimajas koorikontsert
MART SAAR 125, ESTER MÄGI 85
Tallinna Kammerkoor, Tartu Ülikooli kammerkoor, Tallinna Tehnikaülikooli Kammerkoor ja
Pärnu Kammerkoor
Neljapäeval, 25. oktoobril kell 19 Pärnu kontserdimaja kammersaalis
CALEFAZ REED QUINTET (Holland)
Oliver Boekhoorn (oboe),
Ivar Berix (klarnet), Raaf
Hekkema (saksofon),
Jelte Althuis (bassklarnet), Alban Wesly (fagott)
Viis muusikut
arranzheerivad, rekomponeerivad ja interpreteerivad kuue viimase
sajandi muusikat unikaalses võtmes. Olgu barokk, impressionism, dzhäss või maailma esiettekanded  Calefaxi esituses kõlab kõik uudselt ja värskelt.

Pärnu Uue Kunsti Muuseumis

2ILU festival

juhib tähelepanu välise ilu siseküljele

A
reedel 23. novembril 19.00
kolmetunnine luule-, moe- ja ooperietendus HULLULT ILUS
B
laupäeval 24. novembril kõnekoosolek
HULLUD - ENAMUS VÕI VÄHEMUS?

C
HULLUD NÄEVAD
luulevõistlus gümnaasiumiastmele

Võistluse korraldavad Pärnu linn, Kultuurilabor ja Vaimse
Rutiini Preventsiooni Sihtasutus
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SÜNDMUSED OKTOOBRIS
Teisipäeval, 2. oktoobril
kell 12 Endla teatris lastelavastus MUINASJUTT PÕHJA KONNAST JA
PRINTSESSIST
kell 18 Niidu park-metsas tervisekõnd/kepikõnd

Kolmapäeval, 17. oktoobril
kell 18.30 jätkajatele ja kell 19.30 algajatele line-tantsu kursused
Nooruse Majas
kell 22 Kuursaalis Paraoke konkurss KULDNE VAHTRALEHT

Kolmapäeval, 3. oktoobril
kell 12 Pärnu Kontserdimajas Andrus Kivirähki lasteraamatul Limpa ja
mereröövlid põhinev LASTEKONTSERT LIMPA. Eesti Riiklik
Sümfooniaorkester, ETV Lastekoor, Lavastaja Andres Dvinjaninov.
Dirigent Mihhail Gerts
kell 18.30 jätkajatele ja kell 19.30 algajatele line-tantsu kursused Nooruse
Majas
kell 18 jalgrattamatk algusega kesklinna tenniseväljakute juurest
kell 19 Endla teatri Küünis komöödia KAJAKAS
kell 22 Kuursaalis Paraoke konkurss KULDNE VAHTRALEHT

Neljapäeval, 18. oktoobril
kell 18 alustajatele ja kell 20 edasijõudnutele Nooruse Majas
seltskonnatantsu kursused. Rumba
kell 19 Endla teatri Küünis eesti draama VÕIKÕLLANE ÜÜ
kell 22 Ööklubis Str& Temptation Disco Fever. DJ Ray Kuusmaa
kell 22 Kuursaalis NALI & NAPS. DJ Rivo Tettermann

Neljapäeval, 4. oktoobril
kell 18 alustajatele ja kell 20 edasijõudnutele Nooruse Majas
seltskonnatantsu kursused. Cha-cha
kell 19 Endla teatri Küünis komöödia KAJAKAS
kell 22 Ööklubis Str& Temptation Disco Fever. DJ Erki Ohmann
kell 22 Kuursaalis NALI & NAPS DJ Rivo Tettermann
Reedel, 5. oktoobril
kell 19 Endla teatris komöödia KOKKOLA
kell 22 Ööklubis Str& Towering Passion. DJ Indrek Siren
kell 22 Kuursaalis Sügishooaja avamine. ans. Compromise Blue.
DJ Riho Pruul
Laupäeval, 6. oktoobril
kell 16 Pärnu Raekojas INIMESED KULTUURIMAASTIKUL. Venda Tamman
75 ja akordionistide orkester Tremolo 5. Esinevad Valdo Värk, Andrus
OStrov, Reet Nurming jt. Õhtut juhib Toomas Kuter.
kell 19 Endal teatri Küünis Vanemuise külalisetendus ADOLF. Lavastaja
Ervin Õunapuu
kell 22 Ööklubis Str& Let´s Have Some Fun. DJ Ray Kuusmaa
kell 22 Kuursaalis Kuursaali Sügishooaja avamine koos Elmari Raadioga
Pühapäeval, 7. oktoobril
kell 19 Endla teatris Vana Baskini teatri etendus KES AEVASTAS?
Lavastaja Eino Baskin
Esmaspäeval, 8. oktoobril
kell 19 Endla teatri Küünis Rakvere teatri külalisetendus
OSCAR JA ROOSAMAMMA. Lavastaja Üllar Saaremäe
Teisipäeval, 9. oktoobril
kell 18 Niidu park-metsas tervisekõnd/kepikõnd
kell 19 Pärnu Kontserdimajas kammerorkester Les
Dissonances (Prantsusmaa), David Grimal (viiul, kunstiline
juht), Lise Berthaud (vioola)
kell 19 Endla teatris ühenduse R.A.A.A.M. külalisetendusena
Mart Kivastiku SÕDUR.
Kolmapäeval, 10. oktoobril
kell 18 jalgrattamatk algusega kesklinna tenniseväljakute
juurest
kell 18.30 jätkajatele ja kell 19.30 algajatele line-tantsu kursused Nooruse
Majas
kell 19 Endla teatris ühenduse R.A.A.A.M. külalisetendusena
Mart Kivastiku SÕDUR
kell 22 Kuursaalis Paraoke konkurss KULDNE VAHTRALEHT
Neljapäeval, 11. oktoobril
kell 18 alustajatele ja kell 20 edasijõudnutele Nooruse Majas
seltskonnatantsu kursused. Quikstep
kell 19 Endla teatri Küünis etendus hülgeküttide elust KARGE MERI
kell 22 Ööklubis Str& Temptation Disco Fever. DJ Aivar Havi
kell 22 Kuursaalis ´80-´90'ndate videodisko VJ Tony
12.-13. oktoobril Pärnu Koidula Gümnaasiumis
Sensei Kiiskilä (6. Dan) Rahvusvaheline Karatelaager
Reedel, 12. oktoobril
kell 19 Endla teatris komöödia KOKKOLA
kell 19 Endal teatri Küünis Vanemuise külalisetendus ADOLF. Lavastaja
Ervin Õunapuu
kell 22 Ööklubis Str& Intense Party Night. DJ Rait Riim
kell 22 Kuursaalis Kukerpillid. DJ Maanus Metsik
Laupäeval, 13. oktoobril
kell 12 Pärnu Keskraamatukogus lasteüritusel Karude jututuba
räägitakse lemmikloomadest, vaadatakse ja joonistatakse pilte loomadest
kell 15 Raeküla Vanakooli Keskuses Raeküla Seltsi VI sünnipäevakontsert
kell 19 Endla teatris komöödia KODUABILINE
kell 19 Endla teatri Küünis poeetiline draama LIBLIKAS JA PEEGEL
kell 19 Pärnu Kontserdimajas RAINBOWJAZZ: The
Four Freshmen (USA). Brian Eichenberger (vokaal,
kitarr), Curtis Calderon (vokaal, trompet), Vince
Johnson (vokaal, bass), Bob Ferreira
(vokaal, löökpillid)
kell 20 Raeküla Vanakooli Keskuses tantsuõhtu,
mängib A. Juhkov
kell 22 Ööklubis Str& Enjoyable Feeling´s. DJ Heiko Merikan ja
ansambel Traffic
kell 22 Kuursaalis Hellad Velled. DJ Enno Lohu
Pühapäeval, 14. oktoobril
kell 13 ööklubis Str& lastedisko. Esineb Siki tantsustuudio
kell 18 Endla teatris Tantsupühapäev
kell 18 Endla teatris Vene Teatri külalisetendus TRAHTER MIRANDOLINA
Teisipäeval, 16. oktoobril
kell 18 Niidu park-metsas tervisekõnd/kepikõnd

Reedel, 19. oktoobril
kell 19 Endla teatris komöödia LINDA TAHAB LAHUTADA
kell 19 Endla teatri Küünis VEE MÄLU
kell 19 Ammende Villas MEHED MUUSIKAS. Chalice ja Jürmo Eespere
kell 22 Ööklubis Str& Towering Passion. DJ Aare Laanmets
kell 22 Kuursaalis PS Troika DJ Riho Pruul
20.-30. oktoobrini toimuvad raamatukogupäevad Pärnu
Keskraamatukogus
Oleme avatud raamatute rahvas (L. Meri)
Laupäeval, 20. oktoobril
kell 12 Endla teatris lastelavastus MUINASJUTT PÖIAL-LIISIST
kell 19 Pärnu Kontserdimajas koorikontsert MART SAAR 125, ESTER
MÄGI 85. Osalevad Tallinna Kammerkoor, Tartu Ülikooli kammerkoor,
Tallinna Tehnikaülikooli Kammerkoor, Pärnu Kammerkoor
kell 19 Endla teatri Küünis esietendus TUNNETE TEKTOONIKA
kell 22 Ööklubis Str& Let´s Have Some Fun. DJ Mihkel Eller
kell 22 Kuursaalis Stiilipidu NAISED, MEHED JA MERI. Väikeste
Lõõtspillide Ühing & DJ Maanus Metsik
Pühapäeval, 21. oktoobril
kell 17 Pärnu Kontserdimajas Ernst-Erich Stender
(orel, Saksamaa)
kell 19 Endla teatris ühenduse R.A.A.A.M külalisetendus KITS VIIULI JA ÕNGEGA.
Teisipäeval, 23. oktoobril
kell 18 Niidu park-metsas tervisekõnd/kepikõnd
Kolmapäeval, 24. oktoobril
kell 18.30 jätkajatele ja kell 19.30 algajatele line-tantsu kursused
Nooruse Majas
kell 19 Endla teatri Küünis lavastus hülgeküttide elust KARGE MERI
kell 19 Endla teatri suures saalis The Letmark Quartet (Taani). Kuno
Kjaerbye (viiul), Denis Mitrohin (viiul), Christian Larsen (klarnet),
Kirsten Beyer-Karlshoj (klaver)
kell 22 Kuursaalis Paraoke konkurss KULDNE VAHTRALEHT
Neljapäeval, 25. oktoobril
kell 18 alustajatele ja kell 20 edasijõudnutele Nooruse Majas
seltskonnatantsu kursused. Viini valss
kell 19 Endla teatri Küünis poeetiline draama LIBLIKAS JA PEEGEL
kell 19 Pärnu Kontserdimaja kammersaalis Calefax Reed Quintet
(Holland). Oliver Boekhoorn (oboe), Ivar Berix (klarnet), Raaf Hekkema
(saksofon), Jelte Althuis (bassklarnet), Alban Wesly (fagott). Kavas
Rameau, Debussy, Padding, E. Schönberger, Nancarrow, Tðaikovski,
Skrjabin, Ravel
kell 22 Ööklubis Str& Temptation Disco Fever. DJ Indrek Siren
kell 22 Kuursaalis 80-90ndate videodisko. VJ Tony
Reedel, 26. oktoobril
kell 13 Pärnu Keskraamatukogu perioodikasaalis KA teatri etendus
"Poeet ja idioot" (F. Tuglase novelli põhjal)
kell 18 Pärnu Raekojas MEISTRITE AKADEEMIA. henry-David Varema
(tðello), Lea Leiten (klaver)
kell 22 Ööklubis Str& Intense Party Night. DJ Aivar Havi
kell 22 Kuursaalis Mosquito. DJ Enno Lohu
Laupäeval, 27. oktoobril
kell 19 Pärnu Kontserdimaja kammersaalis Irina
Zahharenkova (haamerklaver). Kavas Mozart, Haydn,
Beethoven
kell 19 Endla teatri Küünis esietendus TUNNETE
TEKTOONIKA
kell 19 Endla teatris esietendus KANGELANE. Lugu soomepoistest.
kell 22 Ööklubis Str& Enjoyable Feeling´s. DJ Rait Riim ja ansambel
Rock Hotel
kell 22 Kuursaalis Videodisko VJ Tony
Pühapäeval, 28. oktoobril
kell 12 algusega Raeküla staadioni juurest CRAFTI KAHE STAADIONI
JOOKS
kell 21 Endla Jazziklubis Kadri Voorand trio
Esmaspäeval, 29. oktoobril
kell 19 Endla teatris Rakvere teatri külalisetendus
CYRANO DE BERGERAC. Lavastaja Kalju Komissarov.
Teisipäeval, 30. oktoobril
kell 18 Niidu park-metsas tervisekõnd/kepikõnd
Kolmapäeval, 31. oktoobril
kell 17 Pärnu Keskraamatukogu muusikaosakonnas
kohtumine Urve Tautsiga
kell 18.30 jätkajatele ja kell 19.30 algajatele line-tantsu kursused
Nooruse Majas
kell 19 Endla teatri Küünis komöödia KAJAKAS
kell 19 Pärnu Kontserdimajas Noorkuu ja Birgit Õigemeel
kell 22 Kuursaalis HALLO WIIN ja paraokekonkurss KULDNE VAHTRALEHT. DJ Maanus "Väga" Metsik

